Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Фізико-математичний факультет

ХІI Науково-практична конференція
“Науковий пошук молодих
дослідників”
Перше інформаційне повідомлення

Запрошуємо до співпраці науковців, викладачів закладів вищої освіти, учителів
загальноосвітніх навчальних закладів, представників державних установ освіти,
докторантів, здобувачів, аспірантів, магістрантів, студентів, а також фахівців у
галузі математики, фізики, інформаційно-комунікаційних технологій і методики їх
навчання

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
21 травня 2019 року
на базі фізико-математичного факультету
фізико-математичного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка
буде проходити ХІІ Науково-практична конференція

"Науковий пошук молодих дослідників"
Метою конференції є стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі
математики, фізики, інформаційно-комунікаційних технологій і методики їх навчання,
визначення перспективних напрямів сучасної науки та освіти, обмін науковою
інформацією і практичними здобутками у цих галузях, встановлення більш тісних
зв’язків між науковцями вищих навчальних закладів і наукових установ, заохочення
студентської молоді до наукового пошуку.
Організаційний комітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі
конференції, виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні
наукові дослідження, методичні розробки, а також електронні та інформаційні ресурси.
Проблематика конференції:
Фізико-математичні науки;
Актуальні проблеми психолого-педагогічних досліджень;
Інноваційні підходи до навчання математики, фізики та інформатики у
загальноосвітніх і вищих навчальних закладах
Мови конференції: українська, англійська
Форми участі в конференції: пленарна доповідь, секційна доповідь, заочна
участь, слухач.
Матеріали конференції

Наукові статті будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Науковий пошук
молодих дослідників» і видані до початку конференції.
Участь у конференції
Для включення до програми конференції учаснику необхідно подати до
оргкомітету: заявку на участь (зразок додається), текст статті, обсягом 3-5 сторінок
(згідно з вимогами, що додаються), квитанцію про сплату організаційного внеску та за
друк статті.
Важливі дати:
подання матеріалів до оргкомітету
повідомлення оргкомітету про прийняття статті
сплата оргвнеску та за друк статті
розсилання запрошень на конференцію
початок конференції

до 5 травня 2019 року;
до 12 травня 2019 року;
до 15 травня 2019 року;
до 16 травня 2019 року;
21 травня 2019 року.

Поліграфічні витрати: вартість 1 стор. публікації в збірнику наукових праць
складає 40 грн.; електронний збірник отримають учасники конференції безкоштовно, в
разі потреби друкованого збірника – вартість буде оголошено додатково. (пересилка
збірника здійснюється Новою поштою за рахунок отримувача).
Організаційний внесок за участь у конференції – 50 грн. (програма, сертифікат,
папка учасника).
Можлива заочна у конференції: оргвнесок – 25 грн.
Доктори наук, які беруть участь у роботі конференції, від сплати оргвнеску
звільняються.
Реквізити для сплати будуть повідомлені окремо після прийняття статті до
друку.
Усі необхідні документи надсилаються за електронною адресою конференції
(konf.n.poshuk.zdu@gmail.com) трьома файлами (один – заявка, другий – стаття, третій
– копія квитанції про сплату оргвнеску та за друк статті). Назва файлів за прізвищем
першого автора (наприклад, Іванов ІП_заявка.doc, Іванов ІП_стаття.doc, Іванов
ІП_квитанція.doc).
Після отримання матеріалів оргкомітет протягом трьох днів відправляє на адресу
учасника лист-підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали підтвердження,
продублювати листа ще раз.
Контактна інформація
Поштова адреса:
Фізико-математичний факультет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
вул. В. Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008
Е-mail: konf.n.poshuk.zdu@gmail.com

За додатковою інформацією просимо звертатися до координатора конференції
Карплюк Світлани Олександрівни за контактним телефоном: +38(097)-00-23-195 та
за вищевказаними електронними адресами.
Вимоги до оформлення наукових статей у збірнику наукових праць
«Науковий пошук молодих дослідників»
У наукових статтях українською або англійською мовами автори можуть подати
матеріал, який не публікувався раніше, за наступною структурою: постановка
проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного
матеріалу, висновки та перспективи подальших досліджень, список використаних
джерел і літератури.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
Обсяг статті: 3-5 сторінок.
Аркуш – А4.
Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14;
інтервал – 1,5;
поля – по 25 мм.
1-й рядок: ініціали та прізвище автора (напівжирний, праворуч).
2-й рядок: ініціали та прізвище наукового керівника для студентів (напівжирний,
праворуч).
3-й рядок: науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника для
студентів (курсив, праворуч).
4-й рядок: назва закладу (курсив, праворуч).
5-й рядок: заголовок статті (великими літерами, по центру).
Українською мовою анотація і ключові слова (3-7, по центру курсив).
Російською мовою анотація і ключові слова (3-7, по центру курсив).
Англійською мовою анотація і ключові слова (3-7, по центру курсив).
Далі – текст статті.
Наприкінці – список використаних джерел і літератури, оформлений згідно
бібліографічних вимог.
Форматування окремих об’єктів
Всі ілюстрації, схеми, програмні коди та таблиці мають бути розташовані в міру
того, як вони згадуються в тексті (не наприкінці статті).
Рисунки
Рисунки повинні бути чіткі, розташовані "в тексті", вирівняні по центру,
пронумеровані та мати підпис. Формат підпису рисунка: вирівнювання по центру,
курсив, шрифт – Times New Roman 14pt, положення – під рисунком, позначається
скороченим словом "Рис.". Перед рисунком і після його підпису необхідно залишити
один порожній рядок.

Таблиці
Таблиці нумеруються, вирівнювання по центру, без відступів. Слово "Таблиця 1.",
курсив, вирівнювання справа, шрифт – Times New Roman 14pt. Формат назви таблиці:
вирівнювання по центру, напівжирний, положення – над таблицею. Після таблиці
необхідно залишити один порожній рядок.
Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали без погодження з
авторами.
Зразок оформлення наукових статей для викладачів
Карплюк С.О.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики та
інформатики,
Житомирський державний університет імені Івана Франка
НАЗВА СТАТТІ
Основний текст статті
Список використаної літератури
1. Овчарук О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
/ О. Овчарук // Шлях освіти. – 2003. – № 2. – С. 17–21.

Зразок оформлення наукових статей для вчителів
Токарська О.А.,
вчитель інформатики,
Озерненська гімназія, Житомирський район, Житомирська область
НАЗВА СТАТТІ
Основний текст статті
Список використаної літератури
1. Овчарук О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
/ О. Овчарук // Шлях освіти. – 2003. – № 2. – С. 17–21.

Зразок оформлення наукових статей для студентів
Коцемир К.О.,
студентка магістратури першого року навчання,
спеціальність: Середня освіта (Інформатики),
Житомирський державний університет імені Івана Франка
науковий керівник: Карплюк С.О.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики та
інформатики,
НАЗВА СТАТТІ
Основний текст статті
Список використаної літератури
1. Овчарук О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
/ О. Овчарук // Шлях освіти. – 2003. – № 2. – С. 17–21.

Заявка учасника
ХІІ Науково-практичної конференції
«Науковий пошук молодих дослідників»
Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи/навчання
Посада
e-mail
Моб. тел.
Секція для участі
Тема статті
Планую взяти участь у
роботі семінару (пленарна
доповідь, секційна доповідь,
заочна участь, слухач)
Номер відділення «Нової
пошти» Вашого населеного
пункту для пересилання
збірника

